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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

               ბატონო ბესიკ,

    გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის მიერ მომზადებული   დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი 
განსახილველად.

   

             პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

 საფინანსო საბიუჯეტო   სამსახურის  

                                                         დაზუსტებული განმარტებითი   ბარათი

  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 აპრილის N773 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 110000 ლარი ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციისათვის.

  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 აპრილის N789 განკარგულებით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს 
გამოეყო 499402 ლარი, თანადაფინანსება შეადგენს 37591 ლარს. სულ პროექტების 
ღირებულება შეადგენს 536993 ლარს, რომელიც მიიმართება ქალაქ ლანჩხუთში ქუჩების 
რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების დასაფინანსებლად.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში შესული 
ცვლილებები (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N556 განკარგულება 
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის N835 განკარგულება და საქართველოს 
მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის N982 განკარგულება) გამოიყო ქალაქის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზებზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხებისათვის 
895754 ლარი, მამათის, ჩიბათის, მაჩხვარეთის, აცანის, შუხუთის, ღრმაღელის, 
გვიმბალაურის, ჩოჩხათის, და ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოწყობაზე 957874 ლარი და ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის 
ეზოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის 1036231 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 14 მაისის N1063 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორცილების შედეგად 
დარჩენილი  ეკონომიიდან  52795 ლარი მიიმართოს სოფელ გვიმბალაურში საჭიდაო 
დარბაზის სახურავისა და გარე ფასადის შეკეთებაზე და 22438 ლარი სტიქიის შედეგად 



დაზიანებული ობიექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 
დასაფინანსებლად, სულ 75233 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულების საფუძვლეზე  
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფაზე მიიმართოს 248401 
ლარი. (სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 
სააგენტოსთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე)

   მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის მიმდინარე წლის 16 აპრილის N633 წერილის მომართვის 
საფუძველზე მიზანშეწონილია გაიზარდოს განათლების ღონისძიებების (პროგრამული 
კოდი 0403) ხარჯი 1600 ლარით. 

ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანას (წერილის საფუძველზე)  დამატებით გამოეყოს 
500 ლარი.

  ზემოთ აღნიშნული ადგილობრივი ბიუჯეტით გასაწევი ხარჯების დაფინანსება 
განხორციელდეს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის 
(ორგ.კოდი 01 02 02) 39691 ლარის შემცირების ხარჯზე.

ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის მიმდინარე წლის 18 
აპრილის N97 წერილის განხილვის შედეგად დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში 
განხორციელდეს შრომის ანაზღაურების მუხლის 56000 ლარის შემცირება და შესაბამისად 
გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი 56000 ლარით, 
საქონელი და მომსახურების მუხლის 22000 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს 
არაფინანსური აქტივების მუხლი 22000 ლარით.

აღნიშნულის შესაბამისად ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილებები.

პატივისცემით,

   

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური


